Joan Viladot Puig
Joan Viladot Puig, fill, nét, besnét i rebesnét de farmacèutics,
va néixer a Agramunt el 1886 en el si d’una família que, a
més de sanitaris, eren literats i historiadors, potser es podria
dir que tenien tots ells un fons genètic de lletraferits (amants
de conrear les lletres). Ell mateix, cap al final de la seva llarga
vida de 87 anys, va definir el seu historial en tres amors, a la
família, al treball i a les lletres.
Va cursar el batxillerat al mateix Agramunt, sota les directrius
del seu pare i es va Llicenciar en Farmàcia a la Universitat de
Barcelona el 1910. Sembla ser que la seva vida escolar va ser
una veritable anarquia, segons demostren les seves notes que van des de suspendre
repetidament en determinades assignatures fins a excel·lents i matricules d’honor en
d’altres, fins que va decidir posar seny, probablement per influència de la seva promesa,
segons explica ell mateix, i es va llicenciar amb excel·lent.
El mateix any de 1910 es va col·legiar al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida i el
1912 va passar a ser titular únic de l’oficina de farmàcia del seus avantpassats a
Agramunt per traspàs del seu pare, deixant sentir la seva presència activa en la vida
professional i civil de la població al llarg de la seva trajectòria en front de la mateixa.
També es va distingir com a conferenciant sobre variats temes científics i professionals
farmacèutics i literaris, desenvolupant activitats en tots els àmbits provincials, catalans i
espanyols.
El 1913 va aprovar les oposicions al Cos de Farmacèutics Titulars i el 1922 passa a ser
propietari del Partit Farmacèutic d’Agramunt (Agramunt, Osso de Sió, Plans de Sió,
Preixens, Puigverd d’Agramunt) fins el 1956 en que es va jubilar del mateix.
El 1924 la Junta General Ordinària del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, en la
seva sessió d’1 de juny, el va elegir com a President per unanimitat, convertint-se en el
primer cas en que aquesta distinció requeia en un farmacèutic rural. Al “Boletin Oficial
del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Lérida” número 25, de 30 d’agost de
1924, a la transcripció de l’acta de la Junta General del mateix, es fa constar la
felicitació per la seva elecció. També es fa esment en aquesta acta a la qualitat dels
específics elaborats per la farmàcia Viladot d’Agramunt.

Amb motiu de les seves noces d’or amb la professió el 1964 se’l va nomenar President
Honorífic del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida, i se li
va retre un homenatge a Agramunt, a la sala de lectura de la
biblioteca de la Caixa de Pensions, en el transcurs del qual se li
va lliurar un pergamí commemoratiu; l’acte va estar presidit
pel President del Col·legi, i va comptar amb l’assistència de
representants de col·legis farmacèutics catalans, veïns,
autoritats locals, amistats i d’altres que varen voler demostrarli el seu respecte per la labor realitzada. Prèviament, el 1959,
va rebre l’homenatge públic dels auxiliars de farmàcia de
Lleida.
Va ser elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de
Farmàcia de Barcelona (actualment Reial Acadèmia de
Farmàcia de Catalunya) el 26 d'abril de 1964 i va prendre
possessió el 19 d'abril de 1966. El discurs de recepció portà per títol "Aportación del
linaje Viladot a la Farmacia"; de les seves pàgines hem tret
una gran part de la informació que transcrivim, a més de la
dels arxius col·legials. Aprofitem per recordar, com en
d’altres ocasions, a tothom que si es té informació sobre
l’exercici professional farmacèutic a la província de Lleida
al llarg dels temps, ens ho feu arribar per enriquir d’aquesta
manera la informació institucional.
A nivell professional farmacèutic va col·laborar a diferents
nivells i va rebre diverses distincions de les que
n’anomenem algunes a continuació.
El 1918 va ser nombrat com a representant del Col·legi
Oficial de Farmacèutics de Lleida per desenvolupar el tema
“Las Igualas en la Provincia de Lérida”, el 1923 representà
als farmacèutics lleidatans a l’Assemblea de la Unió
Farmacèutica Nacional, celebrada a Barcelona del 18 al 21 d’octubre, defensant el tema
“Necesidad de la Limitación de las Farmacias”.
El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona li va atorgar, el 1929, la Medalla d’Argent del
mateix pel seu treball sobre les malalties de les plantes farratgeres dins de la seva
dedicació a l’àmbit agrícola i ramader d’Agramunt.
El 1934 se li va concedir el Premi Carracido, fundat per Leopoldo López Pérez.
El 1958 l’aleshores “Real Academia de Farmacia de Madrid” (actualment d’Espanya) li
va concedir el Premi Pérez Brian pel desenvolupament de la seva labor científicprofessional en el medi rural d’Agramunt
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos li va fer lliurament el 22 de
juliol de 1960 de la Medalla de Bronze del mateix.
Va ser portaveu del Col·legi de Farmacèutics i del Sindicat de Farmacèutics de la
Província, des d’on va lluitar pel prestigi i la defensa dels drets professionals
farmacèutics.
A nivell literari el 1921 va fundar la revista “Lérida Farmacéutica” que es va publicar de
forma ininterrompuda durant cinc anys, va col·laborar amb el Boletin del Colegio de
Farmacéuticos de Lérida i amb el diari “La Mañana” dins de l’àmbit local, i més
àmpliament en el Restaurador Farmacéutico, el Noticiero Farmacéutico, el Monitor de
la Farmacia y de la Terapéutica, Sanitat Farmacèutica i Farmacia Nueva, entre d’altres.

